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Tel.: 0755–367731

Csíkszereda, Hargita utca 6. szám

15 lej

Mai menü: 
– paradicsomleves

   salátakrumplival

A savanyúság együtt jár a menüvel

A Deság Villa Panzióba keresünk hosszú távra olyan személyt vagy 
házaspárt, aki képes a panzió mindennapi üzemeltetésének 
feladatait megfelelő minőségben elvégezni.
Feltételek:
- állandó ott-tartózkodás
- a panzió és környékének rendben tartása
- a román nyelv ismerete társalgási szinten
- büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- tapasztalat a vendégfogadásban
- idegen nyelv ismerete (angol vagy német)
- szakácstapasztalat
- B-kategóriás jogosítvány
Amit ajánlunk:
- hosszú távú munkalehetőség
- szolgálati lakás
- eredményorientált bérezés

Nyugdíjasok jelentkezését is figyelembe vesszük.
 Részegesek mellőzzenek, csak komoly, józan életű személyek jelentkezését várjuk!

Fényképes önéletrajzot a marketing@confexjakab.ro e-mail-címen várunk, 
jelentkezni személyesen Székelyudvarhelyen, a Confex Jakab Kft. Vár utca 5. szám 

alatti titkárságán, vagy érdeklődni a 0744-682655-ös telefonszámon lehet, 
naponta 10–15 óra között.

A székelyudvarhelyi
Petőfi Panzió alkalmaz: 

– középfokú végzettség
– román és magyar nyelv 
  ismerete
– számítógép-kezelői ismeretek
(Microsoft Office, Sysgest, internet).
Előnyt jelent a turisztikai 
végzettség, a szakmai tapasztalat
(vendégek fogadása) és az 
idegennyelv-ismeret (angol vagy 
német). 

– hosszú távú munkalehetőség
– kiemelt bérezés
– modern munkakörülmények
– szükség esetén lakást is 
biztosítunk a szakácsnak

Fényképes önéletrajzot a 
 

e-mail-címre várunk, 
illetve Székelyudvarhelyen, 

a  szám alatt. 
Érdeklődni a -ös 

telefonszámon lehet.

German internationally leading supplier of communication technology in Automotive 
Electronics and Industrial Automation (www.softing.com) is looking for graduates or 
experienced programmers for its subsidiary from Miercurea Ciuc (www.softing.ro)

Requierments:
- University degree in IT or related field
- Experience in OOP (C++, C#) or embedded software development (ANSI C)
- Good English or German knowlege

We offer:
- A competitive salary
- Challenging projects
- An attractive, professional working environment
- Long-term cooperation

If you are intrested, please send your application letter and CV in English or German to: 
jobs_ro@softing.com

A Piricskei Hegyi Pihenő 
Panzió SZAKÁCSOT és 

SZOBALÁNYT alkalmaz. 

Érdeklődni a 0751–020436-os 
telefonszámon lehet, 

naponta 9-15 óra között.

A csíkszeredai Park 
Hotel és vendéglő 

szakácsot, 
segédszakácsot, pincért, 
szobalányt és recepcióst 

alkalmaz.

Bővebb információ 
a 0746–211732-es 

telefonszámon kérhető.
Cím: Csíkszereda, Szék út 60.

Ipari állványozó és betanított állványozó munkalehetőség!

Ipari állványozó
Európai Unión belüli német nyelvterületen levő munkahelyeinkre keresünk 

folyamatos, hosszú távú munkavégzésre ipari állványozásban szerzett (erőmű, 
vegyi üzem, olajfinomító, stb.) tapasztalattal rendelkező, magyarul értő, beszélő 

állványozó szakembereket.
Elvárások:

a Layher Allround és Layher Blitz állványrendszerek ismerete
szakmában eltöltött min. 2 év munkatapasztalat.

Előnyt jelent, de nem feltétel:
angol, német, francia, holland vagy flamand nyelvismeret

B-, C-kategóriás jogosítvány
Manitoukezelői-tapasztalat és jogosítvány

SCC-A18 vagy B-VCA vizsga megléte.
Amit kínálunk:

magyarországi bejelentett munkahely
folyamatos, hosszú távú munkavégzés

jó kereseti lehetőség.

Betanított állványozó
Betanítunk ipari állványozásra, jó fizikummal rendelkező, tanulni vágyó 

fiatalembereket ugyanezen munkahelyeinkre.
Akiket keresünk:

nem fél magasban dolgozni, nincs tériszonya, orvosilag alkalmas
bírja a fizikai megterhelést

vállalja a hosszabb külföldi távollétet (5-6 hét)
akar tanulni, fejlődni

legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik.
Előny, de nem feltétel:

van jogosítványa (B-, C-, egyéb kategóriák) vagy
Manitoukezelői-tapasztalata és jogosítványa (nehézgép)

esetleg rendelkezik angol, német, francia, holland vagy flamand nyelvismerettel.
Amit kínálunk:

2-3 hetes betanítás Magyarországon
szállást biztosítunk a betanítás teljes idejére

a tanfolyam sikeres elvégzése után magyarországi bejelentett munkahely
az Európai Unión belüli, hosszú távú munkavégzés

jó kereseti lehetőség
Amit ezeken felül állványozóinknak biztosítunk:

a külföldi munkavégzéshez szükséges vizsgák, igazolások
kiutazás

munkaruházat, védőeszközök, szerszámok
szállás

napi szintű munkába járás.
Jelentkezés módja: az allas@rohrundstahl.com e-mail-címen részletes 

szakmai önéletrajzzal.
További információk a 0722–666342-es vagy a +3623–886960-as 

telefonszámokon kérhetők.

 Csíkszeredai székhelyű Siculus Bau építőipari cégünk 
megyén kívül dolgozó csapataink bővítéséhez ács, 

kőműves, szobafestő, illetve ezen szakmákra 
betanítható munkatársakat alkalmaz.

Egy nyugalmas és felkészült, segítőkész és figyelő csapat tagjaiként 
erősítsük egymást, hogy teljesítményüknek megfelelő, kimagasló 

támogatásban részesüljünk.
Részletes tájékoztatásért cégünk Vörösmarty Mihály 16. szám alatti 

székhelyen várjuk, vagy előzetesen lehet érdeklődni 
a 0751–081518-as telefonszámon.

 A legjobb megbízásokat a legmegbízhatóbb csapat szolgáltatja.

A LACTATE HARGHITA Rt. 
csapatának fejlesztésére

keres:

VÁLTÁSVEZETŐT a frisstermék- és sajt-részlegekre
Elvárások:

felsőfokú végzettség
váltásban járásra való hajlandóság (éjszakai is)

felelősségérzet, szervezettség és komolyság

VILLANYSZERELŐT a karbantartó részlegre
Elvárások:

szakirányú végzettség
minimum 3 év szakmai tapasztalat
csíkszeredai lakhely előnyt jelent

Amit ajánlunk:
vonzó bérezés, ebédjegyek

jó munkakörülmények, szakmai fejlődési lehetőség

Az érdekeltek küldjék el szakmai önéletrajzukat
(feltüntetve a megpályázott állást) a 0266–371818-as faxszámra,

a klara.fazakas@covalact.ro címre, vagy tegyék le a gyár 
székhelyére (Szentlélek utca 49. szám) 2017. május 8-ig.  

Munkatársakat keresünk lapszabászműhelybe 
(PAL, PFL szabásra), valamint kárpitozott

bútorgyártáshoz asztalost, kárpitost, 
csomagolót (azonnali kezdéssel, 

akár betanítással).

Amit ajánlunk:
motivált bérezés teljesítménytől függően
kellemes munkakörnyezet, hosszú távú   

   munkalehetőség
Elvárások:

pontosság, komolyság, lelkiismeretes munkavégzés
előnyt jelenthet  a szakirányú végzettség, szakmai  

    tapasztalat

Érdeklődni hétköznap 8 és 17 óra között lehet a következő 
telefonszámon: 0743–050099.

Kanadába keresünk
hőszigetelésben jártas
kőműveseket májustól 

novemberig. 
Fizetés 15 $/óra készpénzben, 

kéthetenti fizetéssel. Heti 
60 óra kötelező. Minimum 5 éves 

gyakorlattal rendelkező, munkától 
nem visszahúzódó szakmunkásokat 

alkalmazunk. Előleg a kezdéshez 
megoldható. Tel.: 0742028284 

vagy 1-416-731-8600. 
E-mail: levimekker@gmail.com 

(260493)

Modern zsalurendszerekhez 
értő ács szakembereket, 

segédmunkásokat, valamint 
vasbetonszerelőket alkalmazunk 
hosszú távra, jelenleg nagy váradi 

és magyarországi munkapontokra. 
Tel.: 0723-772972. E-mail: artbau-

expert@yahoo.com 
(260119)

A Csíki Hírlap 

LAPKÉZBESÍTŐT 
keres részmunkaidős munkaszerződéssel

(munkavégzés helye: Csíkkozmás)

Feladatai: 

0744-233703, 0266-371100. 
hr@szh.ro

Csíkszereda, Fortuna Park sétány 2A
Hargita megye
tel.: 0266-371100
e-mail: csikihirlap@csiki-hirlap.ro

Szót értünk!




